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ارگان حزب دمکرات کردستان ایرانارگان حزب دمکرات کردستان ایران

تـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرالتـأمین حقوق ملی خلق کرد در چهارچوب ایرانی دمـکراتیک و فـــدرال
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حقوق بشر و
 اتحاد صوری

دروغ، ریا،
 توهم ...

اهمیت اتحادیە جوانان
 در حزب دموکرات و ...

قتل های ناموسی

پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات بە مناسبت عید سعید قربان

پیام تبریک کانون فرهنگی_سیاسی آذربایجان به مناسبت 
هفتاد و پنجمین سالیاد تأسیس حزب دمکرات

گریبانگیر  خطری  کە  زمانیکە 
می شود،  سیستمی  یا  فرد  هر 
تهدیدها  و  خطرات  با  برخورد  نوع 
آن  درونی  ساختار  از  نمی تواند 
فرد یا سیستم به دور باشد. بدین 
مادی  معضل  نمی شود  کە  معنا 
مادی  هزینە  کە  بیماری ای  یا 
یک  گریبان  دارد،  دربر  زیادی 
و  بگیرد  را  دانشگاهی  مدرس 
واکنش آن مدرس این باشد کە بە 
بانکی هجوم ببرد و بە آن دستبرد 
راهزنی  نمی شود  همچنانكه   بزند. 
به  مشكل مالی بربخورد و انتظار 
داشتە باشی کە این دزد خود با 
و  برود  کار  ادارە  بە  خودش  پای 
درخواست کار کند تا هزینە درمان 

خود را پرداخت کند!
نیز  استعمارگری  سیستم  یک 
برعکس یک سیستم مردمی در 
زمان های بحرانی موضع می گیرد 
و  سیستم  از  کدام  هر  موضع  و 
سرچشمە  آنها  درونی  ساختار 

می گیرد.
زمانیکە یک سیستم مردمی با 
می شود،  روبرو  مشکل  و  بحران 
حل  در  سعی  قانونی  مجاری   از 
آنها دارد و اگر راەحلی پیدا نشد، 
در  تا  می برد  پناه  مردم  رای  بە 
انتخاباتی دیگر افراد و برنامەای 

دیگر را انتخاب کنند.
مانند  استعمارگری  سیستم  در 
همیشە  کە  ایران  اسالمی  رژیم 
اطراف  بە  مستعمرانە  شیوەای  بە 
مانند  را  خود  و  می نگرد  خود 
استعمارگری دیگر نظارە می کند، 
ازسویی سعی بر آن دارد کە دوبارە 
اربابی دیگر پیدا کند و نوکر وی 
همە  کە  می کند  تصور  و  شود 
جهان بر اساس مستعمره  بودن  یا 
و  صاحب مستعمرەبودن می چرخد 
مانند  استعمارگری  و  ارباب  اگر 
بریتانیا را از دست دادە، باید دنبال 
نوکری  ولی فقیه  تا  برود  چین 
را  چینی  کومونیزم  سرخ  پرچم 

بکند.
نیز  قطبی  دو  واکنش  همان  در 
بە  اسرائیل  و  آمریکا  زمانیکە 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

ســـخـن
وحشت 
مستبدان

ثروت ایران برای
 خاکسترکردن کوردستان

حزب تضامن دمکراتیک اهواز_عربستان 
هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب دمکرات را تبریک گفت

در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی متحد شویم

وبسایت  مردادماە   ١٣ مورخه 
کوردستان میدیا طی خبری فوری 
منتشر نمود کە در ادامە جنایت و 
بە  ایران  اسالمی  رژیم  تجاوزهای 
تروریست  سپاه  کوردستان،  خاک 
کوهستانی  مناطق  پاسداران 

کوردستان را توپباران می کند.
در این خبر نوشتە شده  بود: سازمان 
تروریستی سپاه پاسداران رژیم ایران، 
ساعت ١٢ ظهر بە وقت کوردستان 
ایران با پهپاد بە نیروهای پیشمرگە 
شدت  بە  و  کردە  حملە  کوردستان 
کوردستان،  کوهستانی  مناطق 
پیشمرگە  نیروی  پایگاه های 
این  مدنی  ساکنان  و  کوردستان 

منطقه را توپباران می کند.
اسالمی  رژیم  است  مشهود  آنچە 
بدون  کە  است  سال  چندین  ایران 
فشار،  نگرانی،  گرفتن  نظر  در 
جهانی  کشورهای  سزای  و  تحریم 

و  رژیم  بە  متحد  ملل  سازمان  و 
متفاوتی  موشک  های  شهروندان، 
از کشورهای کرە شمالی و چین و 
روسیه وارد کردە است کە با ثروت 
کردە  خریداری  را  آن  مردم  پول  و 
می کند.  آزمایش  را  آنان  و  است 
اقدامی کە بە ویژە در طی دو دهە 
اخیر سرعتی بیشتر بە خود گرفتە 
است و نگرانی  کشورهای جهانی و 
ویژه آمریکا، سرائیل و عربستان را 

بە دنبال داشتەاست.
پاسداران  اخیر سپاه  این حملە  طی 
کوردستان  کوهستانی  مناطق  بە 
متأسفانە مساحت زیادی از باغات 
زیست  محیط  و  محصوالت  و 
کوردستان طعمە حریق شد. اگرچە 
مقر  بە  رژیم  هجوم  نخستین  این 
نیست  کوردستان  پیشمەرگە های 
بلکە پیشتر  کە صورت می گیرد، 
از سوی  قبیل  این  از  اقدامی  نیز 

آیندە  در  و  گرفتە است  انجام  رژیم 
انتظار  از  دور  حمالتی  چنین  نیز 
نخواهد بود اما چنین رویدادهایی 
خطیر  پیامی  حامل  خود  بطن  در 
خواست  حقیقت  آن  و  است  مهم  و 
کە  است  کورد  ملت  مطالبات  و 
و  نتوانستەاند  جماران  جنایتکاران 

نمی خواهند بە آن اعتراف کنند.
موشکباران و کاتیوشباران مناطق 
کوهستانی کوردستان قبل از آنکە 
حاکمان  توانایی  و  قدرت  نماد 
و  ناتوانی  نشانە  باشد،  نظر  تنگ 
وحشت آنان از ارادە ملتی است کە 

می خواهد آزاد باشد.
بیش از سه سال است کە کوردستان 
ایران بە مرحلەای نوین از مبارزە، 
مرحلە راسان قدم نهاده است. شرایط 
برهە  این  در  منطقەای  و  داخلی 
گذشتە  سال  سە  از  بعد  و  زمانی 
تا  است  گشتە  مبدل  ضرورتی  بە 

چنین مبارزەای در کوردستان ایران 
شروع شود.

چنانکە شاهد بودیم این تصمیم از 
مورد  ایران  کوردستان  مردم  سوی 
روز  از همان  قرار گرفت.  استقبال 
بسیار  را  تصمیم  این  رژیم  نخست 
مهم وصف کرد و شروع بە تهدید و 

حملە بە احزاب کورد کرد.
"راسان"  اعالم  از  بعد  آخوندها   
خفەکردن،  در  سعی  عاجل  بطور 
نمودن  ضعیف  حتی  یا  نابودکردن 
آن کردند و برای اثبات آن تصمیم 
خود را عملی کردند. بسیار بزدالنە 
از هیچ جنایتی در مقابل ارادە این 
حزب دست فرو نگذاشتند کە آخرین 
نمونە آن موشکباران ١٣ مردادماه 
بود  در کوهستان کوردستان عراق 

کە مردم مدنی ضررمند شدند.
رژیم ایران بە سبب تفکر غلط خود 
پیشمرگە  چنین فکر می کند کە 

کوهستان  در  فقط  کورد  مبارز  و 
مستقر است و با درک غلط خود 
شوم  توطئەهای  با  است  صدد  در 
جدا  هم  از  را  مبارزان  و  کورد 
کند. غافل از اینکە روح انقالبی 
و مقاومت و مبارزە در درون فرد 
یا شاخ" وجود  "شار  کورد چە در 

دارد.
با  مقابل  در  ایران  رژیم  آنچە 
انجام  کوردستان  کوهستان های 
می دهد اقدامی است برای خاموش 
نمودن احساس سادیسمی و استمرار 
بە  کورد  کە  .چرا  استعمارگری 
مانند درختان بلوط محکم و استوار 
با  و  دوانیدە است  ریشە در خاک 
طوفان و باد،گزندی بە آن نمی رسد 
و اگر آتش هم بگیرد دوبارە جوانە 

می زند.
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پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات 
بە مناسبت عید سعید قربان

اجرایی  مسئول  هجری"  "مصطفی 
حزب دمکرات کوردستان ایران بە 
پیامی  قربان  سعید  عید  مناسبت 

منتشر نمود.
متن پیام بە شرح ذیل است:

قربان؛  سعید  عید  مناسب  بە 
در  مسلمانان  همه  بە  را  عید  این 
علی الخصوص  و  ایران  کوردستان 

و  شهدا  ارجمند  خانوادەهای 
زندانیان سیاسی تبریک می گویم.

هم میهنان گرامی!
ویروس  عید  روزهای  در  چە  اگر 
کرونا، نبود درآمد و بیکاری، غیر 
مسئول بودن رژیم اسالمی ایران در 
مقابل مردم ایران به طور کلی و بە 
ویژه مردم کوردستان از یک سو و 

خشونت  آمیزتربودن فضای امنینی 
سیاسی  فعاالن  و  مبارز  مردم  بر 
و  عید  و  آرام  زندگی  مدنی  و 
است؛  گرفتە  مردم  از  را  شادی 
اما در همان حال آگاهی مردم و 
تاکید آنها بر خواست های مشروع 
در  آنان  تسلیم ناپذیری  نشانه  خود 
و  می باشد  دشواری ها  همە  برابر 
در  روشنایی  روزهای  امیدبخش 

حزب تضامن دمکراتیک اهواز_عربستان 
هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس حزب دمکرات را تبریک گفت

دمکراتیک  تضامین  حزب 
پیامی  طی  اهواز_عربستان، 
تأسیس  سالیاد  پنجمین  و  هفتاد 
ایران را  حزب دمکرات کوردستان 
تالش  و  همبستگی  بر  و  تبریک 
اهداف  به  رسیدن  برای  یکپارچه 
سیستم  یک  ایجاد  و  مشترک 

فدرال در ایران تأکید ورزید.
متن پیام عینآ در پی آمده است:

دمکرات  حزب  در  همرزمان 
کوردستان ایران

با درودهای مبارزاتي

اهواز  دمکراتیک  تضامن  حزب 
سرور،  کمال  با  عربستان   –
خالصانه ترین درودها و صمیمانه ترین 
تبریک ها را به مناسبت هفتاد و 
حزب  تأسیس  سالگرد  پنجمین 
ما  می دارد.  تقدیم  شما،  سرافراز 
مبارزاتی  روند  از  قدردانی  ضمن 
سربلند  ملت  از  دفاع  راه  در  شما 
کورد در مواجهه با دیکتاتورترین 
و سرکوبگرترین رژیم در دشمنی با 
ملت ها در ایران، به قافله شهدایی 
که در سرزمین گران قدر کوردستان 

و در تبعیدگاه های خارج از میهن، 
ایستاده مرگ را در آغوش کشیدند 
و با خون خود راه مبارزاتی نستوه 
شما را رنگین كردند، ادای احترام 

می کنیم.
افتخارآوری  مبارزان  یاد  باد  زنده 
همچون قاضی محمد، عبدالرحمان 
قاسملو، صادق شرفکندی و هزاران 
شهدای گمنامی که نام کورد و 

کوردستان را زنده نگهداشتند.
در  شما  شریک  ما  حزب  قطعا 
اصول و سرنوشت است. به طوری 

 که برنامه سیاسی ما این آمر را به 
صورت اصولی تصریح کرده است. 
کما اینکه از طریق عمل مشترک 
فدرال  ایران  ملیت های  کنگره  در 
و همچنین براساس همبستگی ما 
جهت دستیابی به آزادی و برقراری 
عدالت و برابری برای همه ملیت ها 
توافق  اصول  طبق  بر  ایران،  در 
شده فی مابین متبلور شده است. 
اینکه،  بر  این خود تأکیدی است 
راهی به  جز هم افزایی، همبستگی 
منظور  به  یکپارچه،  تالش  و 

در  مشترک  اهداف  به  دستیابی 
فدرال،  سیستم  یک  ایجاد  جهت 
رهایی  و  کثرت گرا  دمکراتیک، 
بر ملیت ها در  از دیکتاتوری که 

ایران سایه انداخته، وجود ندارد.
بار دیگر به مناسبت این سالگرد 
می  تبریک  شما  به  گرانبار، 
را  دستانتان  مخلصانه  و  گوییم، 
دو  دوستانه  روابط  برای  فشرده، 
ملت کورد و عرب و سایر ملل در 
برای روابط میان دو  نیز  ایران، و 
هم پیمان،  احزاب  سایر  و  حزب مان 

شکوفایی  و  موفقیت  پیشرفت، 
آرزو می کنیم.

پیروزی از آن ملل تحت ستم باد
آن  از  جاودانگی  و  سرافرازی 

شهدای آزادی و رهایی باد
آرزو  رهایی  اسیران مان  برای 

می کنیم.

حزب تضامن دمکراتیک االهواز- 
عربستان

٤ مرداد ١3٩٩
2٥ جوالی 2٠2٠

فرهنگی_سیاسی  کانون 
آذربایجان_پاریس، در پیامی ضمن 
سالیاد  پنجمین  و  هفتاد  تبریک 
کوردستان  دمکرات  حزب  تأسیس 
ایران بر همدلی و دوستی دو ملت 
بزرگ کورد و ترک تأکید ورزید.

متن پیام بدین شرح است:

جشن  بخاطر  تبریک،  عرض 
هفتاد و پنجمین سال تأسیس حزب 

دمکرات کوردستان ایران
سیاسی  فرهنگی-  کانون 
و  هفتاد  پاریس،  آذربایجان- 
پنجمین سال تأسیس حزب دمکرات 
مرداد  در)٢٥  ایران  کوردستان 
١٣٢٤، برابر ١٥ آگوست ١٩٤٥(، 
را به رهبری زنده یاد، قاضی محمد 
شهید، نخست به تمام اعضاء حزب 
دمکرات کوردستان ایران، و نیز به 
ایران،  در  کورد  شریف  ملت  تمام 

صمیمانه تبریک می گوید.
سیاسی  فرهنگی-  کانون 
که  است  امیدوار  آذربایجان، 
قاضی  یاد  زنده  خلف  جانشینان 

با  همدلی  سیاست  شهید،  محمد 
برای  را  ایران  آذربایجان  ترکان 
و  حکومت)مالرشی  براندازی 
و  فقیه،  والیت  شیخوکراسی( 
استقرار حاکمیت ملیمان در ایران، 
کبیرشان،  رهبر  آن  از  پیروی  به 
بیش از پیش، در پیش بگیرند و در 
این راه، هیچ الگویی مطمئنا بهتر 
دوستی  قرارداد  راهنمای  خط  از 
و  پیشه وری  یادان:  زنده  مودت  و 
سوم  شنبه،  در)سه  محمد  قاضی 
اردیبهشت ماه ١٣٢٥(  در مجلس 

ملی آذربایجان، در تبریز نیست.
و  دوستی  قرارداد  آن  دوم  ماد  در 

مودت چنین آمده است:
در نقاطی از آذربایجان که ساکنین 
آن بیشتر کورد باشند کار ادارات 
اکراد  به عهد  دولتی )به نسبت( 
خواهد بود، و در نقاطی از خاک 
کوردستان، که ساکنین آن بیشتر 
دولتی  امور  هستند،  آذربایجانی 
آذربایجانی ها  بوسیل  نسبت(،  )به 

اداره خواهد شد.
در ماد شش نیز  در هر دو ایالت، 

به آموزش به زبان مادری کودکان، 
هم در آذربایجان برای کوردها، و 
ترکان  برای  کوردستان،  در  هم 

آذربایجانی، تأکید شده است.
اولین الویت سیاسی همه ملیت های 
جمله:  از  و  ایران،  در  محکوم 
و  آذربایجانی  دائمی  همسایه  دو 
کورد، براندازی رژیم والیت فقیه، 
با انحصارطلبی )مذهبی وزبانی( 
سخن  این  از  پیروی  به  است.  آن 
)هر  که:  سیاسی  و  خردمندانه 
مکانی  نکته،  هر  و  جایی  سخن 
دارد(، حل اختالف های ثانوی مان 
را، به عهد مجلس های ایالتی مان 
در آینده، محول سازیم و به پیروی 
و  همدلی  بزرگمان،  رهبر  دو  از 
دوستی پیشه کنیم تا به حاکمیت 
ایران فدرال  ملیمان در چهارچوب 

برسیم، به امید آن روز.

سیاسی  فرهنگی-  کانون 
آذربایجان-پاریس
3٠ تیر ١3٩٩    
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پیام تبریک کانون
 فرهنگی_سیاسی آذربایجان

 به مناسبت هفتاد و پنجمین 
سالیاد تأسیس حزب دمکرات

مردمی  سازمان  تبریک  پیام 
کورمانج خراسان بە مناسبت 
سالروز تاسیس حزب دمکرات

آیندە است.
امید تحقق  به  و  عیدتان مبارک 

آرزوهایتان

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

٩ مردادماه ١3٩٩ خورشیدی

خراسان  کورمانج  مردمی  سازمان 
٧٥مین  بزرگداشت  مناسبت  بە 
دمکرات  حزب  تاسیس  سالگرد 
کردستان ایران پیام تبریک منتشر 

نمود.
متن پیام بدین شرح است:

کورمانج  مردمی  سازمان  پیام 
خراسان

٧٥مین  بزرگداشت  مناسبت  بە 
دمکرات  حزب  تاسیس  سالگرد 

کردستان ایران
همتباران عزیز و همرزمان گرامی

سازمان مردمی کورمانج خراسان، 
حزب  تولد  سالگرد  ٧٥مین 
بە  را  ایران  کردستان  دمکرات 
تمامی اعضای محترم حزب خوش 
نام  و باعزت شما، و همچنین بە 
روژهەالت،  کردستان  شریف  مردم 

تبریک وشاد باش میگوید.
درقرن  چالدران  ازجنگ  پس 
شانزدهم )سال ١٥١٤( میالدی و 
از  صفوی  امپراتوری  شکست  با 
در  نبرد  این  عثمانی،  امپراتوری 
و  کرد  ملت  سرنوشت  روی  واقع 
نوعی  نیزبە  کردستان  سرزمین 

تاثیر گذاشت.
و این تاثیر بە خصوص در هنگام 
)سال  اول  جهانی  جنگ  پایان 
و  فروپاشی  و  ١٩٢٢میالدی( 
نمود  عثمانی  امپراتوری  نابودی 
یافت، کە درآن هنگام کشورهای 
درمنطقە  جدیدی  ملت(  )دولت 
تشکیل شدند، اما حقوق ملی ملت 

کرد نادیدە گرفتە شد، و از همان 
زمان تا بە امروز مبارزات بە حق 
کردستان  مردم  دمکراتیک  ملی 

روژهەالت نیز ادامە دارد.
قومی  بحق  مطالبات  بە  توجە  با 
مردم  انسانی  اجتماعی  ملی 
جهت  و  روژهەالت،  کردستان 
تامین  درراستای  آن  دادن  سازمان 
حزب  تتشکیل  ملی،  حقوق  این 
یک  ایران  کردستان  دمکرات 
انسانی  ملی  تاریخی  ضرورت 
مبارزات  کە  است،  بودە  شایستە 
کرد  ملت  دمکراتیک  ملی 
در  مناسب(  نتیجەی  حصول  )تا 
مسیری درست و درخور و سزاوار 

قرار دادە است.
همین مبارزەی پسندیدە و خستگی 
ناپذیرو بی امان  و آزادیخواهانەی 
ملت کرد درکشورایران متکثر، در 
طول تاریخ حزب دمکرات کردستان 
ایران، تا بە امروزە خود الهام بخش 
دیگر  برای  قومی  ملی  بیداری 
متنوع  درایران  ساکن  های  ملیت 
قبیل  از  رنگارنگ  و  ومکثر 
تبری  آذری،  بلوچ،  ملیتهای 
تالشی،  گیلکی،  )مازندرانی( 
.....نیز  ترکمن،  عرب،  تاتی، 
درکنگرە  تبورآن  کە  است،  شدە 
ایران فدرال و مشهود و  ملیتهای 

نمود پیدا کردە است.
برازندە  حرکت  این  کە  چند  هر 
و  دمکراتیک  ملی  مبارزە  و 
طول  در  امان  بی  )نابرابر(  نبرد 

امروز  بە  تا  دمکرات  حزب  تاریخ 
)زندان،  جانی  و  مالی  هزینەهای 
شکنجە، اعدام، ترور رهبران حزب 
و و و ...( فراوانی داشتە است، 
اما تداوم قهرمانانەی این مبارزەی 
رژیم  ناپذیربرعلیە  خستگی 
استبدادی )سلطنتی پهلوی والیت 
برای  اسالمی(  جمهوری  فقیهی 
استقراردمکراسی اجتماعی پلورال، 
سیستمی  و  اجتماعی،  عدالت 
ازهر  وفارغ  فدرال  غیرمتمرکز 
قومی  ملی  وتبعیض  ستم  گونە 
مذهبی فرهنگی درایران، این نوید 
با  امروزه  دارد، کە  نیز  را  ومژدە 
بیداری دیگر مردمان و ملیت های 
ایران بواسطەی مطالبات مشترک 
این  مشابە  رنجهای  و  درد  و 
مبارزات پیوند خوردەاند و برآینداش 

دو چندان شدە است.
همتباران عزیز و همرزمان گرامی

سالگرد  دیگر٧٥مین  باری  ما 
کردستان  دمکرات  حزب  تاسیس 
گرامی،  دوستان  شما  بە  را  ایران 
و مردم شریف کردستان روژهەالت، 
میگوییم  باش  شاد  و  تبریک 
وامیدواریم کە مردم کردستان ایران 
بە زودی بە خواستهای بحق ملی 

خود دست یابند.

سازمان مردمی کورمانج خراسان
 آگوست 2٠2٠ میالدی
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سپاه  نیروهای  پیوسته  طور 
منطقه می کشند  در  را  پاسداران 
در  حتی  و  می کنند  بمباران  و 
پارچین  نیروگاه های  تهران  داخل 
و نطنز آن را هدف قرار می دهند؛ 
در  استعماری  سیستم  این  حال 
و  نمی کند  نیز  تجدیدنظری  خود 
بگوید من توان مقابلە با اسرائیل 
بلکە چون اساس تفکر  ندارم،  را 
قلدرمابانە  ژست های  روی  بر  آن 
قرار گرفتە است، برای جبران این 
کاری  باید  نظامی  تحقیرهای 
مستقیما  نمی تواند  و  دهد  انجام 
با آمریکا یا اسرئیل وارد جنگ 

شود.
جبران  برای  حالت  این  در 
آبرویی  خدشەدارشدن  و  تحقیرها 
و  ضعیف  کسانی  بە  ندارد  کە 
کم توان حملە می کند و در صدد 
با  را  خود  درونی  شکست  است 
میان  در  گرەکردە  مشت های 
ضعفا و زیردستان جبران کند یا از 
آن هایی انتقام بگیرد کە سالیانی 
بر  داغی  آن ها  از  است  متمادی 

دل دارد.
بعد  روز  مردادماه چند  روز ١٣ 
از همە انفجار و ویرانی هایی کە 
سپاه  پادگان های  و  مراکز  در 
جای  در چند  پاسداران  تروریست 
با  پاسداران  سپاه  داد،  روی  ایران 
موشک و توپ و کاتیوشا دوبارە 
مورد  را  کوردستان  کوه های 
و  داد  قرار  خود  خشم  و  غضب 
زیست  محیط   بە  بسیار  خسارتی 
و محصوالت مردم منطقه رساند.

یک سیستم استعمارگری مانند 
از  تهران،  در  مستقر  حاکمیت 
خشم درونی خود و برای پردەپوش 
و  خود  شکست های  گذاشتن 
الپوشانی ترس و دلهرە بیش ازحد 
از سرنگونی سیستم خود، با چند 
را  کوردستان  توپ  و  موشک 
اما  می دهد؛  قرار  هدف  مورد 
کە  می كند  اثبات  تنها  و  تنها 
این سیستم ویران و پوکیدە دیگر 
و  ندارد  بقا  برای  فرصتی  هیچ 
این  برای  آن  فریادهای  و  هیاهو 
است کە در انزوا قرار گرفتە است 
و می خواهد با پژواک فریادهای 

خویش بر وحشتش غلبه  كند! 

ادامه سخن

در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی متحد شویم

کنگره  سیاسی  تشکل  سه 
شورای  فدرال،  ایران  ملیت های 
و  ایران  خواهان  دموکراسی 
برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
بر  اطالعیه ای  انتشار  با  ایران  در 
سرنگونی  برای  متحد  مبارزات 
جمهوری اسالمی تأکید ورزیدند.

متن اطالعیه بدین شرح است:
در مبارزه برای سرنگونی جمهوری 

اسالمی متحد شویم !
در  مردم  گذشته  ماه  یک  در 
شهرهای مختلف ایران علیه کلیت 
نظام ضد مردمی جمهوری اسالمی 
بار  جنایتکارانه اش  سیاست های  و 
دیگر در خیابان ها و میدان ها تجمع 
کردند. بنا به اخبار رسیده نیروهای 
سرکوب رژیم جو امنیتی شدیدی 
از  کردند،  حاکم  شهرها  این  در 

کامل  آماده باش  تهران  در  جمله 
اعالم شد و خودروهای زرهی در 
تجمع  احتمالی  مراکز  و  میدان ها 

مردم مستقر شدند.
بین  تضادها  و  تصادمات  دامنه 
مردم و جمهوری اسالمی در ایران 
در  و  می شود  گسترده تر  روز  هر 
میکند،.  بروز  مختلف  اشکال 
سیاسی،  اقتصادی،  بحران های 
معیشتی و اجتماعی هر روز ابعاد 
بر  و  گرفته  بخود   گسترده  تری 
می افزاید  مردم  نارضایتی  دامنه 
و کلیت این رژیم را با چالش های 
کرده  مواجه   شکننده  و  اساسی 

است.
در  گذشتە  روز  چند  در  رژیم 
جامعە  در  وحشت  ایجاد  راستای 
در زندان ارومیە دو فعال سیاسی 

ادامە  در  و  کرد  اعدام  را  کورد 
ایجاد وحشت، حکم اعدام سە جوان 

را تایید نمود.
سه  اعدام  حکم  صدور  تائید  ولی 
جوان از بازداشت شدگان تظاهرات 
از  موجی  گذسته  سال  ماه  آبان 
توده های  مجدد  اعتراض  و  خشم 
مردم ایران را در پی داشته است، 
یک  در  کنون  تا  که  طوری  به 
طوفان تویتری بیش از ١١ میلیون 
نفر، از جمله رئیس جمهور فرانسه 
جهان  سیاستمداران  از  تعدادی  و 
خواهان لغو حکم اعدام آن ها شده اند 
نفر  میلیارد  یک  از  بیش  نظر  و 
این  به  معطوف  جهان  مردمان  از 

طوفان تویتری شده است.
مبارزین  و  آگاه  نیروهای 
واقفند  اخیر  اعتراضی  جنبش های 

از  نوینی  دور  آغاز  این  که 
اعتراضات مردمی علیه حاکمیت 
سیاه و جنایتکار جمهوری اسالمی 
به  رژیم  که  می دانند  آنها  است. 
بحق  خواست های  تسلیم  سادگی 
مردم معترض نخواهد شد و از هر 
فرصت و امکانی برای ارعاب و 
استفاده  جنبش هایشان  کردن  خفه 

خواهد کرد.
بی  سایه  در  که  شرائطی  در 
بیماری  حکومتیان،  مسئولیتی 
کرونا در ایران بار دیگر و سخت تر 
از بار اول شیوع پیدا کرده و روزانه 
هزاران بیمار و صدها کشته بر جای 
جمهوری  سردمداران  می گذارد، 
اسالمی، کرونا را همچون جنگ 
حساب  به  نعمت  عراق  و  ایران 
تا  می کنند  تالش  و  می اورند، 
حساب  به  را  موجود  بحران های 
بدانند  باید  آن ها  بگذارند.  کرونا 
شعله های خشم مردم  تا سرنگونی  
نظام توتالیتر مذهبی ادامه دارد.

مردم  مبارزات  تاکنونی  تجربه 
علیه جمهوری اسالمی نشان داده 
اعتراضات  شدن  محدود  که  است 
به  یک شهر و در یک منطقه، 
ضربه پذیری و سرکوب آنرا ممکن 
و  متحد  مبارزه  تنها  می کند، 
و  شهرها  در  سراسری  همزمان 
پشتیبانی  و  ایران  مختلف  نقاط 

گسترده نیروهای اپوزیسیون وفادار 
جمله  از  انسانی،  آرمان های  به 
و  دموکراسی  آزادی،  جویندگان 
عدالت خواه چه در داخل و چه در 
را  رژیم  می تواند  کشور  از  خارج 

فلج و ساقط نماید.
گسترش  از  جلوگیری  برای 
برای  ابعاد سرکوب و اعدام ها، و 
نیروهای  طعمه  به  مبارزین  آنکه 
مسلح  دندان  تا  و  سرکوبگر  رژیم 
نشوند،  گرفتار  اسالمی  جمهوری 
ما باید در خارج از کشور هر چه 
جمهوری  گسترده  جبهه  سریعتر 
خواهان دموکرات، الئیک را  در 
صدر برنامه های خود قرار دهیم؛ 
در  سیاسی  فعالین  باید  همزمان 
تجارب  به  توجه  با  کشور  داخل 
کامل  رعایت  با  تاکنونی، 
انجام  با  ایمنی-امنیتی  مسائل 
موضعی،  و  ضربتی  آکسیون های 
از  معابرعمومی،  کردن  سد  با 
و  زمان  انتخاب  و  خیابان ها  جمله 
مکان درست، بخصوص در شب ها، 
خود  همزمان  مبارزات  و  اعتراض 
دهند،  گسترش  جا  همه  در  را، 
و  خسته  را  سرکوب  نیروهای 
آسیب  و  کنند  فلج  و  درمانده 
پذیری انسانی، جانی و مالی خود 

را تا حد ممکن پائین بیاورند.
بیانیه  این  کنندگان  امضا  ما 

از  قاطع  پشتیبانی  ضمن 
در  ایران  اخیرمردمان  اعتراضات 
از همه فعالین  شهرهای مختلف، 
و سازمان های سیاسی دموکرات، 
آزادیخواه  و  مدافع حاکمیت مردم 
خارج کشوردعوت می کنیم، برای 
جمهوری  رژیم  علیه  مبارزه  تداوم 
مبارزات  از  پشتیبانی  و  اسالمی 
مردم، در اتحاد و هماهنگی با هم 

اقدامات عملی را سازمان دهیم!
برای  باید  ایرانی  اپوزیسیون 
در  دموکراسی  و  آزادی  استقرار 
جمهوری  برپائی  و  ایران  فردای 
دمکراتیک الئیک و غیرمتمرکز 
متکی بر مردم، متحد شود و برای 
اسالمی  جمهوری  نظام  سرنگونی 

تالش کند!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی
کنگره ملیت های ایران فدرال

شورای دموکراسی خواهان ایران
برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 

در ایران
دوشنبه ۶ مرداد ١3٩٩

2٧ ژوئیه 2٠2٠

بازداشت چند عضو دیگر شهرداری مهاباد

روسیه فروشنده دوره گرد رژیم ایران را نپذیرفت

مقامات ارشد کشور روسیه، وزیر 
امور خارجه رژیم ایران را به کاخ 
به  تنها  و  نداده  راه  "کرملین" 

صحبت تلفنی اکتفا کردند.
امور  وزیر  ظریف"  جواد  "محمد 
 ٣١ مورخ  که  ایران  رژیم  خارجه 

تا  بود  کرده  سفر  روسیه  به  تیر 
جمله  از  روسیه  ارشد  مقامات  با 
و  جمهور  رئیس  پوتین"  "والدیمیر 
"سرگی الوروف" وزیر امور خارجه 
مسئوالن  اما  کند،  دیدار  روسیه 
ارشد روسیه فروشنده دوره گرد رژیم 

را به "کرملین" راه ندادند.
در  ایران  رژیم  خارجه  امور  وزیر 
"رایزنی  به  موفق  تنها  حالی 
تلفنی" با مقامات روسی شده که 
از همان ایران هم می توانست چنین 

اقدامی صورت دهد.
"ظریف" در این سفر حاوی پیامی 

از سوی "حسن روحانی" به روسیه 
با  قرارداد  تمدید  سر  بر  و  بوده 
و  دیگر  سال   ٢٠ مدت  به  روسیه 
همچنین خرید تجهیزات نظامی و 
روسیه  ارشد  مقامات  با  پدافندی 

رایزنی کرد.
رژیم ایران درصدد است تا با انعقاد 
"روسیه"  با  یکجانبه  قراردادهای 
دادن  قرار  اختیار  در  و  "چین"  و 
دو  این  به  ایران  ارضی  تمامیت 
به  ممکن  شکل  هر  به  کشور، 
حکومت ننگین و استبدادی خود 

ادامه دهد.

مسافران ایران از ارائه خدمات از سوی 
سیستم بانک جهانی محروم شدند

انجام  به  حاضر  بانکی  هیچ 
ایران  رژیم  با  بانکی  مبادالت 
نیست، ازین رو افراد ایرانی از ارائه 
خدمات بانکی در کشورهای دیگر 
محروم شده اند.با افزایش تحریم های 
آمریکا و فرستادن بخشنامه توسط 
دنیا  بانک های  به   "FATF"
به  خدمات  ارائه  عدم  بر  مبنی 
رژیم ایران، حتی بانک های روسیه 
و چین از ارائه خدمات به ایرانی ها 

خودداری می کنند.
اتاق  رئیس  حریری"،  "مجیدرضا 
بازرگانی رژیم ایران و چین گفت: 
و  روسیه  با  بانکی  مبادله  "هیچ 

چین وجود ندارد و اگر فردی با 
کشورها  این  در  ایرانی  پاسپورت 
درخواست خدمات بانکی بدهد، از 

ارائه آن خودداری می شود".
مالی  نهاد   ،٩٨ اسفند  دوم 
)نهاد   ،"  FATF  " بین المللی 
رژیم  پولشویی(  اقدام مالی علیه 
ایران را در لیست سیاه خود قرار داد 
به سیستم های  نهاد  این  اخیرا  و 
بانکی دنیا بخشنامه فرستاده که 
باید  و  است  پرریسک   ایران  رژیم 
مبادالت مالی آن به شدت کنترل 

شود.
 " شرایط  نپذیرفتن  با  ایران  رژیم 

مرتبه  شش  از  پس  و   "FATF
لوایح  تصویب  برای  مهلت  تمدید 
پالرمو )کنوانسیون مبارزه با جرایم 
 "CFT" سازمان یافته فراملی( و
تروریسم(  تامین مالی  با  )مقابله 
اقدام  ویژه  گروه  سیاه  فهرست  در 

مالی قرار گرفته است.

اعضای  حزب دمكرات 
در تهران نسبت به 
حمله تروریستی به 

مقرهای نیروی پیشمرگه 
کوردستان

 پیامی منتشر نمودند

در پی حمله موشکی سپاه تروریستی پاسداران به مقرهای نیروی پیشمرگه 
کوردستان، اعضای  تشكیالت مخفی  حزب دمكرات كوردستان ایران در 

شهر تهران،این حمله تروریستی را محکوم کردند.
متن کامل پیام بدین شرح است:

ما اعضای  تشكیالت مخفی  حزب دمكرات كوردستان ایران، حمله   وحشیانه 
و تروریستی  رژیم ایران  به مقر حزب دمكرات كوردستان ایران را به شدت 

محكوم می كنیم.
ما همچون اعضای مخفی حزب دمکرات کوردستان ایران در چهارچوب 
آ ماده   كوردستان  در  بخصوص  و  ایران  سراسر  در  دمكرات  حزب  قوانین 

پاسخگویی  به  این حمله  تروریست های  سپاه هستیم.
از پایتخت رژیم ایران اعالم می كنیم كه  اگر تروریست های  سپاه  دست از 
اشغال كوردستان برندارند و از كوردستان عقب نشینی  نكنند ما اعضای  
حزب دمكرات نه  تنها در كوردستان بلكه  حاضریم شهر تهران را به  سنگر 

مقاومت تبدیل كنیم.
باید خوب بداند كه  صدها هزار كورد تنها در تهران زندگی   ایران  رژیم 
می كنند و كوردها در هرجا كه  باشند حاضرند برای  دفاع از آ رمان های  
مقدس حزب دمكرات و شهیدان همه جا را به  سنگر مقاومت تبدیل كنند 

و پاسخ كوبنده  به  تروریست های  رژیم ایران بدهند.

اعضای  بازداشت  ادامه  در 
فساد،  بدلیل  مهاباد  شهرداری 
هفت عضو دیگر این شهرداری از 
سوی اداره اطالعات رژیم بازداشت 

شدند.
و  دزدی  بدلیل  مهاباد  شهرداری 
فساد مسئوالن آن درگیر بحران شده 
اعضای  بازداشت  ادامه  در  است. 
فاتح  "کامران  مهاباد،  شهرداری 
خضری  حامد  و  شهرداری  رئیس 
رئیس شورا" و همچنین چهارعضو 
نام های  به  شهر  این  شورای 
کریمی،  ابراهیم  خضری،  "کاوه 

یونس  و  حسینی  عباس  سید 
قویتاسی"بازداشت شده اند.

دارد که  احتمال  ارتباط  همین  در 
فساد  بدلیل  نیز  راهنما"  "سامان 
حیدری"  "حامد  گردد.  بازداشت 
برای آنکه بازداشت نگردد به یکی 
از فرماندهان تروریست سپاه به نام 
به کمک  اما  برده  پناه  "رحیمی" 

وی نرفته است.
در همین ارتباط روز یکشنبه مورخ 
٥ مرداد ٩٩ شمسی ساعت ٩ صبح 
ماموران حفاظت اطالعات پنج تن 
را  مهاباد  شهرداری  کارمندان  از 

بازداشت کردند.
بازداشت  کارمندان  این  هویت   
"آرمان  است:  شکل  بدین  شده 
بایزیدی)از  فاخر  کریمی، 
رژیم(،  به  وابسته  خانواده های 
سیدحسین  علیزاده،  آواره)عمران( 
و  امالک(  سیدامینی)مسئول 

سعید مصطفی نژاد".
کارمندهای  از  تن  پنج  این 
بخش  در  و  بوده  شهرداری 
علت  دارند،  فعالیت  شهرسازی 
بازداشت این افراد دزدی و فساد 

عنوان شده است.
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حقوق بشر و اتحاد صوریحقوق بشر و اتحاد صوری

کیوان درودی

یک انسان توسعه یافته که به اصول دموکراسی پایبند است، مالحضات مربوط به تعارض منافع را بعنوان 
یک ضرورت درک می کند. جریاناتی که هنوز در نقد رویکرد قاجار، پهلوی و رژیم اسالمی

 با بهائیان مردد هستند، درک درستی از دموکراسی ندارند. 

 عدم وجود مبانی حداقلی دموکراسی در سطوح مختلف نظام سیاسی، قانون و عرصه ی عمومی به 
درازای تاریخ سلطه ی سه رژیم معاصر تمامیت خواه قاجار، پهلوی و رژیم اسالمی، مزید بر علت شده تا ما 
با فضای گفتگو و تفاهم آشنا نباشیم. همین امر، راه برای گذار از استبداد را دوچندان سخت می کند. 

جهان  اصولی  بشر  حقوق  مبانی 
بحث  غیرقابل  این  و  بوده  شمول 
است. اگر این مقدمه را بپذیریم و 
خود را متعهد و ملزم به رعایت و 
احترام به آن بدانیم؛ باید به مثابه 
یک کلیت تقلیل ناپذیر آن را قبول 
داشته باشیم. چندی پیش دو جوان 
کورد به اعدام محکوم شدند و رژیم 
بدون آنکه خانواده ی آنها را مطلع 
کند در سکوت کامل خبری حکم 
را  انقالب  دادگاه  از سوی  صادره 
اجرائی کرد. این در حالی بود که 
کارزار اعدام نکنید هنوز در جریان 
بود. با این وجود بازتاب آنچنانی 
از این حکم ناعادالنه شاهد نبودیم. 
متأسفانه باز هم جریاناتی سکوت 
این  که  را  حتی کسانی  و  کرده 
برخورد گزینشی را مورد نقد قرار 
متهم  تفرقه افکنی  به  می دادند 
به  از مصادره   این سبک  کردند. 
یک  به  تقریبا  رویدادها،  مطلوب 
ایران  سیاسی  امر  الینفک  بخش 
مبدل شده است. جریاناتی که خود 
انتزاعی  اتحادی  سخنگوی  را 
به  را  اتهام  انگشت  و  می پندارند 
سمت دیگری/دیگران به دلیل آنچه 
نشانه  می نامند؛  تفرقه افکنی 

می روند.
باید  که  دارد  وجود  اتحادی  آیا 
از آن در مقابل تفرقه افکنی دفاع 
اصطالح  به  این  چگونه  کرد؟ 
علیه  تهدیدی  به  تفرقه افکنی 
تبدیل  فرض شده  اتحاد  پایداری 

می شود؟
اتحاد  از  جریانات  این  درک 
عموما صوری بوده و مبین نوعی 
از  تشجیعی  و  تهییجی  ذهنیت 
همبستگیست. آنها فکر می کنند 
اینترنتی،  کارزار  تظاهرات،  که 
این  امثال  و  رانندگان  اعتصاب 

 - کنش ها  نه  و   - واکنش ها 
هبستگی  و  اتحاد  با  همسان 
قلمداد می شود. حال اینکه اتحاد 
احساس  سیاسی،  سطح  در  حداقل 
همبستگی و مشارکت یکپارچه ی 

حقوقمند است.
سطحی  به  باید  مطلوب  اتحاد 
نقد  با  که  باشد  رسیده  قوام  از 
وجودی   - درونی  فروپاشی  دچار 
نشود. در واقع اتحاد می بایست از 
با موفقیت  انتقاد  آزمایش  بوته ی 

تداوم  و  قوام  تا  باشد  کرده  گذر 
این  خالف  اگر  شود.  تضمین  آن 
کرد  ادعا  می توان  حتی  باشد، 
نازیسم، مبین اتحاد درونی جامعه 
به  مقطع  یک  در  آلمان  قدرت   -

شمار می رود.
از این منظر می توان اتحاد را ایجاد 
یک وضعیت حقوقی پایدار تعریف 

کرد. تنها در چنین حالتیست که 
به  اتحاد  این  در  شرکت کنندگان 
به  توجه  با  آن  بودن  نتیجه بخش 
تضمین حقوق خود که مبنای اتحاد 
است، امیدوار خواهند بود. این امر 
با توجه به وجود گریزناپذیر تعارض 
و  مدرن ضروری  دوران  در  منافع 
چنانچه  است.  تأویل  غیرقابل 
ساکن  به  ابتدا  منافع،  تعارض 
نادیده گرفته شود، امکانیت ایجاد 
درونی  پایداری  زمینه سازی  و 
اتحاد از بین خواهد رفت. فهم این 

مسئله ارتباطی مستقیم به بینش 
و آگاهی حقوقی و دموکراتیک 
یک  که  معنا  این  به  دارد. 
اصول  به  که  توسعه یافته  انسان 
دموکراسی پایبند است، مالحضات 
مربوط به تعارض منافع را بعنوان 
می کند.  درک  ضرورت  یک 
جریاناتی که هنوز در نقد رویکرد 
اسالمی  رژیم  و  پهلوی  قاجار، 
درک  هستند،  مردد  بهائیان  با 
درستی از دموکراسی ندارند. این 

مسئله به سطوح مختلف اتنیکی و 
مذهبی و جنسی قابل تعمیم است.
متأثر  آنکه  از  بیش  عقالنیت  این 
تاثیر  تحت  باشد،  دموکراسی  از 
یک نگرش سنتی عامه گرا قرار 
بعنوان  را  بشر  حقوق  که  دارد 
یک ابزار در جهت تهییج و بسیج 
توده ها برای پیشبرد اهداف سیاسی 

دستاویز قرار می دهد. به اعتباری 
نه  را  بشر  حقوق  گفت  می توان 
بلکه  انسانی  اصل  یک  بعنوان 
سیاسی  تاکتیک  یک  بعنوان 
دلیل  همین  به  می گیرد.  کار  به 
مورد  در  آنها  از  وقتی  هست  هم 
اعدام در بلوچستان سوال می شود 
از یک سو تأکید دارند که نباید 
قومیت  و  جغرافیا  اتنیسیته،  به 
مقام  تا  را  خود  و  شود  اشاره 
درجه  ترفیع  ایرانیت  از  پاسداری 
سعی  سو  دیگر  از  و  می دهند 

دارند به تبعیض و انکار با  کارت 
ببخشند.  مشروعیت  ملی گرایی 
این  سیاسی،  منازعات  از  فارغ 
یک  برای  پوششی  فرافکنی 
خأل  این  جدیست.  گفتمانی  خأل 
می شود  آغاز  جایی  از  گفتمانی 
که یکپارچگی صوری همسان با 
داشته  حقوق محور  مفروض  اتحاد 

می شود.
شد،  عنوان  مقدمتا  که  همانطور 
دربرگیرنده ی  را  اتحاد  چنانچه 

منافع مختلف با پذیرش متعارض 
کنیم،  فرض  آن  احتمالی  بودن 
مبنایی  تفرقه افکنی  عبارت 
داشت.  نخواهد  عقالنی  و  مستدل 
دلیل آن هم روشن است، وقتی در 
سطح عمومی مشارکت حقوقمندانه 
و با لحاظ نمودن گرایشات متکثر 
هیچ  اساسا  باشد،  متفاوت  و 

این  در  از شرکت کنندگان  بخشی 
که  مسیری  برخالف  همگرایی، 
حقوق آنها را از پیش تضمین کرده 
به  حتی  و  داشت  برنخواهند  گام 
اقدامی  چنین  اگر  محال  فرض 
کنند، نخواهد توانست به تهدیدی 
اتحاد  موجودیت  و  تمامیت  علیه 

تبدیل شوند.
که  مسئله  این  ضرورت  بنابراین، 
و  سنتی-صوری  اتحاد  میان  باید 
فاصل  حد  حقوقی-ماهوی  اتحاد 
انکار  قابل  شد،  قائل  مشخصی 

نیست.
انکار موجودیت با شعار ملی گرایی
از  نمونه ای  عبارت؛  این 
غالب  عقالنیت  پارادوکس های 
می توان  عبارتی  به  است. 
پوشش  یک  ملی گرایی  گفت، 
و  مذاهب  موجودیت  انکار  برای 
اتنیک هاست. چنین گزاره ی غلط 
که نشان از فقر فهم دموکراتیک 
پرکاربرد  مغالطه ی  یک  و  بوده 
در بین جریانات مختلف تفوق طلب 

است. این برخوردی ناشی از بینش 
سیاست  در  رایج  تئوپلماتیک 
جریانی  از  ایران،  در  اسبتدادی 
در یک صورت بندی  را  خود  که 
انتظار  می کند،  تبیین  متفاوت 
دارد که تفاوت ها را برای اتحادی 
انکار  نیامده  وجود  به  اساسا  که 
کند و برای دفاع از حقانیت این 

ادعا به روحیه ی ملی گرایی - و 
می کند.  رجوع  خود   - منطق  نه 
را  خود  چرا  که  نیست  مشخص 
در جایگاه نماینده ی ملت متصور 
می شوند اما این مقام را برای خود 
محفوظ دانسته و با همین انگاره ی 
ذهنی به جدل - و نه گفتگو - با 
در  گویا  می آورند.  روی  دیگری 
رفراندومی آزاد و دموکراتیک با 
موضوع "آیا من ملی گرا را قبول 
پیروز  آرا  قاطع  اکثریت  با  دارد"! 

شده اند!

با  را  ادعا  اگر عقالنی بودن یک 
تقریبا  بسنجیم،  آن  روشن  استدالل 
سازه ی  این  کلیت  می توانیم 
استدالل  عدم  از  که  را  گفتمانی 
این  اما  بریزیم.  فرو  می برد،  رنج 
مسئله وقتی در عرصه ی رسانه ای 
و عمومی مطرح می شود با توجه 
به سنت استبدادزدگی از درجه ی 
اهمیت آن کاسته می شود و به یک 
جدل سیاسی - که دقیقا خواست 
غیرعقالنیهاست - تقلیل می یابد. 

متأسفانه عدم وجود مبانی حداقلی 
دموکراسی در سطوح مختلف نظام 
سیاسی، قانون و عرصه ی عمومی 
به درازای تاریخ سلطه ی سه رژیم 
معاصر تمامیت خواه قاجار، پهلوی 
و رژیم اسالمی، مزید بر علت شده 
تفاهم  و  با فضای گفتگو  ما  تا 
آشنا نباشیم. همین امر، راه برای 

گذار از استبداد را دوچندان سخت 
می کند. اما آنچه پیداست این است 
که نشانه های درک ضرورت یک 
تحول در ابعاد مختلف آن پیداست 
و شاید بتوان امیدوار بود تا با بلوغ 
این  همه جانبه،  تفاهم  و  سیاسی 
دست افکار ارتجاعی که خود را 
نماینده جامعه و در مقام ملی گرا 
خود  حقیقی  جایگاه  در  می بینند 
یک  برای  نوینی  افق  و  بنشاند 
پایدار  اتحاد  نهایتا  و  همگرائی 

همه جانبه ترسیم کرد.

اتحاد مطلوب باید به سطحی از قوام رسیده باشد که با نقد دچار فروپاشی درونی - وجودی نشود. 
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دروغ، ریا، توهم، عوام فریبی و ناامیدی 
در سخنان خامنه ای موج می زد

مختار نقشبندی

 خامنه ای به خوبی می داند که اکثریت مردم ایران آنقدر آگاه شده اند که دیگر فریب 
این سخنان ریاکارانه و منافقانه را نخورند اما او به این ظاهر مذهبی

 برای سوء استفاده از عده ای انسان ساده در داخل و خارج کشور نیاز دارد.

خامنه ای در ادامه سخنانش در مورد  مسئله ای صحبت کرد که باید اپوزسیون این مسئله 
را جدی بگیرند و از هم اکنون به نهادهای حقوق بشری هشدار بدهند، خامنه ای گفت: 
در کنار جریان تحریم جریان تحریف هم وجود دارد که هدفش ضربه زدن به روحیه 
مردم و آدرس غلط دادن برای حل مشکالت و رفع تحریم است و گفت: اگر جریان 

تحریف شکست بخورد قطعا جریان تحریم شکست خواهد خورد! 

به  معموال  ایران  دیکتاتور 
جمله  از  مختلف  مناسبت های 
نو  سال  و  مذهبی  عیدهای 
پیام هایی  با  سخنرانی هایی 
حضور  با  معموال  را  متفاوت 
عده ای از هوادارانش انجام می دهد 
اما امسال به دلیل کرونا سخنرانی 
عید قربان که حدود ١ ساعت طول 
کشید را در مکانی بسته و بدون 
باالی  رده  مسئولین  حتی  حضور 
سخنرانی  این  و  داد  انجام  رژیم 
پخش  تلویزیون  از  زنده  ظاهرا 
و  زیرک  سخنران  خامنه ای  شد. 
مسلطی است و مشاوران با تجربه 
و زیادی هم در اطرافش دارد که 
مسلما اطالعات دقیق و به روزی 
او  به  جهان  و  ایران  اوضاع  از  را 

می دهند. 
اکثر  در  گذشته  دهه  چند  در 
داده است  انجام  که  سخنرانی هایی 
صحبت  زیادی  امید  و  قدرت  با 
کرده است اما در مواردی همچون 
حوادث  از  پس  صحبت هایش 
 ١٣٨٨ سال  انتخابات  به  مربوط 
مشخص  کامال  ترس  و  نا امیدی 
بوده، در سخنان چند روز گذشته 
می شود  را  ترس  و  ناامیدی  هم 
مشاهده کرد، شاید این سوال پیش 
آگاه  و  سواد  با  فردی  که  بیاید 
به  امیدی  که  خامنه ای  مثل 
ادامه راه و  بر  ندارد چرا  پیروزی 

مسیر اشتباه پافشاری می کند؟
 برای جواب این سؤال باید به زندگی 
و سرنوشت دیگر دیکتاتورها نگاه 
و  غرور  و  ایدئولوژی  که  کرد 
را  و خودخواهی چشمانشان  تکبر 
آنچنان کور کرده بود که حتی در 
لحظات آخر سقوط و سرنگونی هم 
نبودند.  واقعیت  پذیرش  به  حاضر 
در  ناامیدی  و  ترس  از  جدای 
بازهم  او  خامنه ای  اخیر  سخنان 
و  گویی  دروغ  به  گذشته  مثل 
داد که  ادامه  فریبی  و عوام  ریا 
البته دلیل این همه دروغ و پنهان 
از  مردم  آگاه شدن  ترس  از  کاری 
به  است، سعی می کنیم  واقعیات 
و  توهمات  و  دروغ ها  به  اختصار 
فریبکاری هایش در سخنرانی غیر 

منسجمش بپردازیم.
گسترش ریا و دروغ و ظاهر پرستی 
در جامعه ایران از نتایج چهار دهه 
است،  آخوندها  توسط  ایران  اشغال 
انتصاب  از  رژیم  رهبران  وقتی 
نه  و  تعهد  اساس  بر  مسئولین 
افراد  می کردند  صحبت  تخصص 
فرصت طلب با ظاهرهایی مذهبی 
پیشانیشان  داغ کردن  با  و گاهی 
پست های مدیریتی را اشغال کردند 
گسترده  فساد  جز  نتیجه ای  که 
هدررفتن  و  اقتصادی  و  اداری 
منابع و فرصت ها نداشت، خمینی 
مسببین  خامنه ای  او  از  بعد  و 
اصلی این اشتباهات و ریاکاری ها 

بودند و هستند.
امکانات  و  ثروت  که  خامنه ای   
و  خانواده  و  شخصی  زندگی 
اطرافیانش بر کسی پوشیده نیست 
وضعیت  این  از  مردم  اکثر  و 
اقتصادی و رفاه این شاه عمامه به 

سر آگاه هستند همچنان با ظاهری 
با  عارفانه  سخنانی  و  اسالمی 
ریاکاری و تظاهر سعی در فریب 
مردم دارد، طوری در مورد داستان 
حضرت موسی و ابراهیم و دشمنی 
بی دینان با آنها صحبت می کرد 
آنان  جانشین  اکنون  او  انگار  که 
است و او هم همچون این بزرگواران 

وظیفه هدایت جامعه را دارد!
در همان ابتدای سخنانش می گوید 
همچون  مردم  دنیا،  کجای  هیچ 
کمک  هم  به  ایثارگری  با  ایران 
از  جامعه  از  بخشی  و  نکردند 
کرونا بشدت آسیب دیده اند و باید 
جبران شود و بخشی از آن را باید 
نمی گوید  اما  کنند!  جبران  مردم 
مردمی که برای نان شب محتاج 
هستند چگونه به همدیگر کمک 
مسئولین  و  او  خود  چرا  و  کنند 
ثروت های  از  آقازاده ها  و  رژیم 
مستمندان  به  میلیاردی شان 
کمک نمی کنند؟ چرا از سازمان 
مستضعفین و فرمان اجرایی امام و 
شرکت های بزرگ و کوچک سپاه 
نهادهای  و  پاسداران  تروریستی 
مذهبی همچون آستان قدس رضوی 
نمی خواهد بخشی از ثروتی که با 
پول همین مردم جمع آوری کرده اند 
خامنه ای  بازگردانند؟  آنان  به  را 
اکثریت  که  می داند  خوبی  به 
که  شده اند  آگاه  آنقدر  ایران  مردم 
دیگر فریب این سخنان ریاکارانه و 
منافقانه را نخورند اما او به این 
ظاهر مذهبی برای سوء استفاده از 
عده ای انسان ساده در داخل و خارج 

کشور نیاز دارد .
در ادامه سخنانش بازهم از دشمن 
صحبت  ایران  دشمنان  توطئه  و 
مسئله  تراشی  دشمن  البته  کرد، 
از  و  نیست  ایران  رژیم  در  تازه ای 
همانند  رژیم  این  رهبران  اول  روز 
برای  ایدئولوژیک  رژیم های  همه 
رسیدن به اهدافشان از خطر دشمنان 
برای  هم  تا  کرده اند  صحبت 
داشته  بهانه ای  شکست هایشان 
باشند و هم با ایجاد ترس و وحشت 
مردم را به مسیری که می خواهند 
سوق بدهند، خامنه ای در سخنانش 
گفت: امروز دشمنی با مردم ایران 
زیاد است و می خواهند مردم ایران 
قوم  که  همانطور  کنند  اذیت  را 
را  موسی  حضرت  اسرائیل  بنی 
گفت:  همچنین  می کردند!  اذیت 
هدف  و  است  جنایت  یک  تحریم 
مدت  کوتاه  در  تحریم  از  دشمنان 
ایستادن  برای  مردم  ستوه آوردن  به 
میان  در  و  است  نظام  مقابل  در 
مدت جلوگیری از پیشرفت کشور 
در  و  علمی  پیشرفت  خصوص  به 
اقتصاد  فروپاشی  مدت   بلند 
این سه  کشور است که در کنار 
هدف یک هدف جانبی هم دارند 
نیروهای  با  نظام  رابطه  آن قطع  و 
او  اما  است.  منطقه  در  مقاومت 
با  کشورهایی  چرا  که  نگفت 
چرا  هستند؟  دشمن  ایران  مردم 
ده ها  و  امارات  و  عربستان  با 
نمی کنند؟  دشمنی  دیگر  کشور 
موجب  امارات  اتمی  برنامه  چرا 
جهان  تحریم کشورهای  و  واکنش 
دلیل  آیا  نشده است؟  منطقه  و 
از  حمایت  و  تهاجمی  رفتار  آن 
آیا  نیست؟  ایران  رژیم  تروریسم 

کره  راه  و  مسیر  همان  ایران  اگر 
می گرفت  پیش  در  را  جنوبی 
شمالی  کره  همچون  ایران  بازهم 
گفت:  خامنه ای  می شد؟  تحریم 
مذاکره  از  هدفشان  آمریکائی ها 
برنامه  نابودی  و  ایران  سالح  خلع 
موشکی است اما نگفت که دلیل 
بر اسرائیل و  آن شعارهای مرگ 
تهدید دیگر کشورها و حمایت از 
تروریسم است، خامنه ای مذاکره با 
آمریکا را هم بی فایده دانست و از 

کشورهای اروپائی هم گالیه کرد 
جهانی  عرصه  در  البته  گفت:  و 
هم دوستان خوبی داریم اما نگفت 
کشورها  کدام  خوب  دوستان  این 
هستند و چرا مردم ایران خیری از 
آنان ندیده اند؟ خامنه ای نگفت که 
چگونه تا کنون متوجه نشده بود 
که كشورهای اروپائی منافع کالن 
ارتباط  فدای  را  آمریکا  با  خود 

اگر  نمی کنند؟  ایران  رژیم  با 
خامنه ای با ساختار سیاسی جهان 
که بر اساس قدرت و منافع است 
آشنا نبوده چگونه کشور را در این 
مسیر قرار داده است؟ آیا گالیه از 
کشورهای اروپائی درد و مشکلی 
از مردم ایران را رفع می کند؟ آیا 
بهتر نبود به خاطر این مسیر اشتباه 
از مردم عذرخواهی کند و استعفا 

بدهد؟
در  سخنانش  ادامه  در  خامنه ای 

کرد  صحبت  ای  مسئله  مورد  
مسئله  این  اپوزسیون  باید  که 
اکنون  هم  از  و  بگیرند  جدی  را 
هشدار  بشری  حقوق  نهادهای  به 
کنار  در  گفت:  خامنه ای  بدهند، 
هم  تحریف  جریان  تحریم  جریان 
زدن  ضربه  هدفش  که  دارد  وجود 
به روحیه مردم و آدرس غلط دادن 
تحریم  رفع  و  برای حل مشکالت 
تحریف  جریان  اگر  گفت:  و  است 
تحریم  جریان  قطعا  بخورد  شکست 

گفت:  او  خورد!  خواهد  شکست 
که  مشکالتی  علی رغم  تحریم 
پیشرفت هایی  باعث  آورده  پیش 
نمونه  چند  ساخت  از  و  شده  هم 
کرد  صحبت  آموزشی  هواپیمای 
و گفت: جریان تحریف پیشرفت ها 
آگاه تر  خامنه ای  نمی بینند!  را 
یک  نیاز  نداند  که  است  آن  از 
تنها  نفری،  میلیون  کشور هشتاد 

این  و  نیست  آموزشی  هواپیمای 
دستاورد مهمی پس از چهل سال 
از  پیش هم  ایران ٤٠ سال  نیست! 
نظر اقتصادی و هم علمی از کره 
اکنون کره  اما  بود  جنوبی جلوتر 
داخلی  ناخالص  تولید  با  جنوبی 
بیش از سه برابر ایران هم مردمش 
هم  و  می کنند  زندگی  رفاه  در 
و  می سازد  آموزشی  هواپیمای 
هم با تکنولوژی باالیی که دارد 
در عرصه جهانی شرکت ههایش با 

آمریکائی  و  اروپائی  شرکت های 
از  خامنه ای  می کنند،  رقابت 
بی آگاهی و بی خبری این سخنان 
است  این  او  و هدف  نمی گوید  را 
موجود  وضع  از  کسی  هر  که  
با  صلح  خواستار  و  کرد  انتقاد 
جامعه جهانی شد را به جرم تحریف 
دستاوردهای کشور و همکاری با 
نام جاسوس و محارب  به  دشمنان 
مجازات  و  دادگاهی  و  دستگیر 
کنند و این یک خطر جدی است 

بلکه  سیاسی  فعالین  نه تنها  که 
در خطر  را هم  حتی مردم عادی 

بازداشت قرار می دهد.  
اول  شخص  عنوان  به  خامنە ای 
اساسی  قانون  طبق  که  کشور 
امور  در  گسترده ای  اختیارات 
دارد  کشور  خارجی  و  داخلی 
رفع  برای  مشخصی  برنامه  هیچ 
سیاسی  و  اقتصادی  مشکالت 

ارائه نکرد و تنها به سخن و نظر 
کارشناسان اشاره  کرد و صبر و 
استقامت را حالل مشکالت کشور 
سخنان  شبیه  بیشتر  که  دانست 
آخر  روزهای  در  هیتلر  اعمال  و 
رژیمش بود که به عنوان فرمانده 
کل آنچنان گرفتار توهمات و خیال 
ارائه  بدون  که  بود  شده  پردازی 
هیچ برنامه و نقشه ای از ژنرال ها 
مقاومت  می خواست  نیروهایش  و 
که  اطرافیانش  حتی  و  کنند 

که  کرده اند  اقرار  شدند  دستگیر 
حومه  به  شوروی  نیروهای  وقتی 
به لشکرهای  برلین رسیدند هیتلر 
می داد!  حمله  دستور  خیالی اش 
از  دیکتاتورها  اکثر  عاقبت  این 
بوده  قذافی  و  حسین  صدام  جمله 
که آنچنان در باتالق خیال پردازی 
می کنند  گیر  شعار  و  توهم  و 
حاضر  هم  شرایط  بدترین  در  که 
ایران  نیستند،  واقعیت  پذیرش  به 
مواجه  اقتصادی  شدید  رکود  با 

سوریه  در  رژیم  نیروهای  و  است 
به طور مداوم مورد حمله اسرائیل 
قرار می گیرند و به علت سیاست 
برنامه  و  رژیم  تروریسم  از  حمایت 
جنگ  سایه  هسته ای  مشکوک 
چنین  در  و  افتاده  ایران  روی  بر 
شرایطی خامنە ای به عنوان شخص 
اول کشور به جای پاسخگو بودن 
مثل  مشکل  همه  این  مقابل  در 

یک مداح صحبت کرد. از سخنان 
است  مشخص  کامال  خامنە ای 
با  مذاکره  صورت  در  حتی  که 
آمریکا دست از سیاست حمایت از 
تروریسم بر نخواهند داشت و مردم 
و  ثبات  به  نمی توانند  هرگز  ایران 
آرامش و پیشرفت دست یابند مگر 
با سرنگونی و ریشه کنی این رژیم 
تروریستی. به امید اتحاد هر چه 
از  حمایت  برای  اپوزسیون  زودتر 

مردم مظلوم ایران.
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در  جوانان  اتحادیە  اهمیت 
آن  تأثیرات  و  دمکرات  حزب 

در جامعە کوردستان

حزب دمکرات از بدو تأسیس خود 
در ٢٥ مردادماە سال ١٣٢٤ اولین 
مبارزاتی  درتاریخ  مدرن  حزب 
می باشد  بزرگ  کردستان  در 
چند  گذشت  از  پس  فقط  کە 
با  بتواند  فعالیتش،  ازشروع  ماە 
جوانان  سازماندهی  برای  تفکری 

 اتحادیەای تأسیس کند.
کە  بود  تشکلی  چنین  ضرورت 
حزب دمکرات را بە تکاپو انداخت 
و درنتیجە در ٣٠ بهمن ١٣٢٤ یعنی 
همان سال تأسیس حزب، اتحادیەای 
کند،  تأسیس  جوانان  برای 
سازماندهی  اولین  کە  اتحادیەای 
درطول  سیاسی  درمبارزات  جوان 
کردستان  مبارزاتی  جنبش  تاریخ 

بشمار می رود.
اکثریت  جوانان  اینکە  بە  باتوجە 
جمعیت جامعە را تشکیل می دهند 
و بی گمان در هر رویدادی  جوانان 
قشر  تأثیرگذارترین  می توانند 
جامعە باشند، این مسئلە باعث شد 
تا حزب دمکرات بە صورتی جدی 
جوانان  سازماندهی  و  حضور  بر 

تأکید داشتە باشد.
در رابطە با اهمیت حزب دمکرات 
بە جوانان می توان بە شهید دکتر 
نمونە  برای  کرد،  اشارە  قاسملو 
تأسیس  اوایل  در  قاسملو  دکتر 
بە  کوردستان  جوانان  اتحادیە 
عضویت این اتحادیە درآمد، سپس 
درشهر ارومیە نیز اتحادیەی جوانان 
فعالیت  و  کرد  پایە گذاری  را 
اتحادیە  این  در  را  خود  سیاسی 
سال  چندین  از  بعد  و  کرد  شروع 
فعالیت سیاسی، در کنگرەی سوم 
دمکرات  حزب  دبیرکلی  بە  حزب 

کوردستان ایران درآمد.
هزاران  و  قاسملو  دکتر  شهید 
در  عضویت  با  کە  دیگری  جوان 
در  بسزایی  تأثیرات  اتحادیە  این 
کورد  ملت  مبارزات  شکوفایی 
تأثیرات  نشان دهندەی  داشتەاند 
تأسیس این اتحادیە و توجە خاصی 
است کە حزب دمکرات نسبت بە 
در  جوانان  نقش  و ضرورت  جوانان 

کورد  ملت  مبارزات  شکوفایی 
ایفا نمودە است. اهمیت بە جوانان از 
جانب حزب دمکرات باعث شدە است 
جوانان  اتحادیەی  امروزە  کە 
اتحادیەای  بە  ایران  کوردستان 
شکوفایی  و  آموزش  در  پرقدرت 
جوانان و بە تأثیرگذارترین اتحادیە 
اتحادیەهای  و  احزاب  میان  در 

دیگر درکوردستان تبدیل شود.
تأسیس  از  سال   ٧٤ از  پس  حال 
به منظور حضور  اتحادیە کە  این 
جوانان در مبارزات و فعالیت های 
حق  آوردن  بەدست  برای  سیاسی 
شد  تأسیس  کورد  ملت  وحقوق 
بسیار  کە  هستیم  تأثیراتی  شاهد 
دلخوش کنندە می باشد در راستای 
گستردەی  حضور  و  شکوفایی 
طلبانەی  حق  مبارزات  در  جوانان 
ملت کورد، جوانان منشأ تغییرات 

اجتماعی نیز باشد.
و  تغییر  دستخوش  جامعه  هر   
دگرگونی است. در اغلب جوامع، 
تلقی  مرتبط  پیشرفت  با  تغییر 
که  می رود  انتظار  جوان  از  شده 
جامعه را در نیل به پیشرفت یاری 
می تواند  جوانان  اتحادیە  و  رساند 
اهمیت  و   آموزش  گسترش  با 
یافتن دانش فنی و تخصصی در 
دوره های سیاسی  و توسعه جامعه، 
می تواند به پیدایی نخبگان جدید 
سلسله  در  تحول  به  نتیجه،  در  و 
و  منجر  منزلت  و  قدرت  مراتب 
برسد  تکامل  بە  می تواند  جامعە 
کە این ازاهمیت و توانایی جوانان 

کرد می باشد.
اتحادیە  و  نظر حزب دموکرات  از 
به عنوان  جوانان  حزب،  این  جوانان 
انرژی  منبع  و  محرک  نیروی 
در  اساسی  و  عمده  نقش  مثبت، 
توسعه ی  و  جهت گیری ها  تعیین 
فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی، 
جوامع دارند و استفاده ی بهینه و 
کارآمد از این عنصر حیاتی باعث 
به  امیدواری  و  صلح  پیشرفت، 
آینده می گردد. وضعیت  نابسامان 
سیاسی امنیتی در کوردستان در 
چهار دهه ی اخیر، بزرگترین مانع 
ـ فرهنگی  و سد راه رشد اجتماعیـ 
بوده است،  درکوردستان  جوانان 
به گونه ا ی که جوانان  فرصت های 
در  ومشارکت  سیاسی  شغلی، 

این  در  درجامعە  تصمیم گیری 
در  جوانان  و  نبوده  مساعد  زمینه 
تهدیدهای  برابر  در  کوردستان 
بی امان  اجتماعی  و  امنیتی 

نبوده اند.
و  نارسایی ها  همه ی  وجود  با 
جوانان  دامن گیر  که  مشکالتی 
است، درکوردستان با وجود سیاست 
اتحادیە  و  دموکرات  حزب  درست 
جریان های  می توانند  جوانان، 
سیاسی و مدنی را رهبری کنند و 
داشتە  پررنگ  رسانه ها حضور  در 
و  مراکزعلمی  وهمینطوردر  باشند 
دانشگاهی حضور داشتە باشند تا 
مدنی  مبارزات  لحاظ  از  بتوانند 
یابند.  دست  خود  مسلم  حق  بە 
درنهادهای  می توانند  جوانان 
در  بزرگی  مسئولیت  مدنی، 
ظرفیتی،  رشد  سمت وسودهی، 
آگاهی دادن و ارتقای نقش آن ها در 
داشتە  جامعە  مختلف  عرصه های 
باشند، باید این وظیفه ی بزرگشان 
را به  شکل درست و اساسی انجام 
دهند.خوشبختانه اگر بە تاریخ زرین 
درشرق کوردستان بنگریم، عملکرد 
جوانان را در مبارزات آزادیخواهی 
و  استقالل  خود،  ازملت  دفاع 
برضد  مبارزه  و  دموکراسی 
تروریزم خواهیم دید کە در چندین 
شهید  وهزاران  کردند  مبارزە  دهە 
تقدیم بە خاک مقدس کوردستان 
نمودە اند. يكی از راه های پيشرفت 
علی الخصوص  جامعە  درهر 
کوردستان، سرمايه گذاری بر روی 
می باشد،  آينده شان  نسل  و  جوانان 
نيروی  عنوان  به  جوان  نسل  چون 
با  و  پرتالش  متحرك،  و  فعال 
در  خوبی  نقش  مي تواند  احساس 
باشد  داشته  جامعه  يك  پيشرفت 
دموکرات  حزب  در  خود  این  کە 
و  می شود  مشاهدە  راحتی  بە 
باعث بهتررسیدن بە اهداف حزب و 

اتحادیە جوانان می باشد. 
کە  مشکالتی  وجود  با  حال 
درچند دهە اخیر از جانب دشمنان 
جوانان  ازفعالیت  جلوگیری  برای 
آمدە است،  پیش  سیاسی  درعرصه 
غیور  جوانان  باتالش  خوشبختانە 
ملت  حق طلبانە  مبارزات  کورد 
کورد همچنان پابرجا واستوارمسیر 

شکوفایی ادامە می دهند.

سالم قادری

خالد درویژە

بخشی  کوچک از
 فسادی گستردە

کە  نظامی  در  مالی  فساد 
برگرفتە از خواستەها و ارادە مردم 
نیست، از حالت استثنایی خارج و 
عادی  سیستماتیک،  پدیدەای  بە 
در  می شود.  تبدیل  همەگیر  و 
بازگشت  عدم  بحث  اخیر  روزهای 
از  ناشی  ارز  دالر  میلیارد   ٢٧
از  بە عنوان یکی دیگر  صادرات 
حاکمیت  در  موجود  ابرفسادهای 
استبدادی رژیم، بە مقولەای گرم 
اقتصادی  و  سیاسی  محافل  در 
ماراتون  جهت  ابزاری  هم  باز  و 
جناح های  بین  در  فروشی   فخر 
چپاولگر ثروت و سامان حاکمیت 

تبدیل گشتەاست.
قضائیە  قوە  عالی  شورای 
اعالم  روحانی  دولت  می گوید، 
دوالر  میلیارد   ٢٧ کە  کردە است 
کشور  بە  صادرات  از  ناشی  ارز 
گزارش  فقط  ولی  بازنگشتەاست، 
٧ میلیارد دالر آن را به قوە قضائیە 

فرستادە است.
دوشنبە  روز  ایران  خبرگزاری های 
١٣ مردادماە گزارش دادند، یکی از 
اعضای شورای عالی قوە قضائیە 
در یک نشست خبری این خبر را 
بازگشت  مسئولیت  و  کردە  اعالم 
را  برنگشتە  صادراتی  ارزهای 
دولتی  بزرگ  شرکت های  متوجە 

و نیمەدولتی دانستە است.
دستور  گزارشات،  این  از  بخشی 
ابراهیم رئیسی، رئیس قوە قضائیە 
خصوص  در  بازرسی  سازمان  بە 

سە  برگشت  عدم  گزارش  تهیە 
چهارم از ارزهای صادراتی را در 

برمی گیرد.
ماه  مرداد  دوم  مرکزی  بانک 
اعالم کردە است، اسامی ٢٥٠ نفر 
از اشخاص حقیقی و حقوقی را کە 
صادارتی  ارزهای  بازگرداندن  از 
قضائیە  قوە  بە  می زنند  سرباز 

فرستادە است.
و  پوپولیستی  اهداف  از  جدای 
درگیر  طرف های  هدفمند  امیال 
کشاندن  بەچالش  درخصوص 
فزونی  بە  باتوجە  کە  دیگری، 
عمومی  آگاهی های  سطح  یافتن 
دیگر بازار و گوش شنوایی ندارد، 
و  را می توان تکە  چنین فسادی 
بخشی از پازل فسادهای گستردە 
و عمیق منتج از سیستم سیاسی و 
اقتصادی حاکم دانست، آیا بخش 
این  بە  صادراتی  توان  خصوصی 

حجم را دارد؟
 بە فرض محال چگونە می تواند 
موجود  دستورالعمل های  برخالف 
بە  را  صادرات  از  ناشی  ارز 
نکند؟  واریز  رسمی  کانال های 
سایە  در  دولت  کە  ساختاری  در 
حرف اول و آخر تصمیم گیری های 
کالن را برعهدە دارد و خود بانی و 
اقتصادی  کالن  فسادهای  حامی 
می باشد، چنین اظهاراتی بە غیر 
گم کنی  رد  و  سیاسی  بلوف  از 

چیزی دیگر نمی تواند باشد.
براصل  پایبندی  کە  درنظامی 
متحجرانە والیت مطلقە فقیە بنیان 
تئوری  شکل گیری  درون مایە  و 
منحوس "خودی و غیر خودی"باشد 

و خودی ها را علی رغم برخورداری 
مصون  طالیی  امضای  ازامتیاز 
از پیگیری قضایی بداند و رفتار 
فوق قانونی آنان را توجیه کند. در 
نظامی کە سپاە تروریست پاسداران 
حوزەهای  برهمە  اختاپوسی  چون 
اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 
چنگ بیاندازد و خود را تنها در 
بە  نهادهای  نە  و  ولی فقیه  برابر 

ظاهر منتخب پاسخگو بداند.
بە  و  انتقاد  کە  درساختاری 
نە  حاکمان  فساد  تصویرکشاندن 
بلکە  ندارد  اعراب  از  تنها محلی 
کسانی را هم کە نیت اعمال آن را 
بدهند، مفسد فی االرض و محارب 
و ... خطابشان کنند. بە شیوەای 
نظامی،  چنین  رحم  از  طبیعی 
زادە  پیاپی  و  گستردە  فسادهای 
از  یکی  بە  امروزە  کە  می شود 
الینفک  جزء  و  بارز  خصوصیات 
جمهوری  وسطایی  قرون  رژیم 

اسالمی تبدیل گشتە است.
آنچە در چنین نظامی غیرطبیعی 
جلوە می کند، شفافیت، پیگیری، 
و  غارت  و  فساد  ریشە کن  کردن 
کە  واقعیتی  است،  چپاول گری 
اگرچە  ایران  ستم  تحت  ملت های 
دیر اما بەدرستی بدان دست یافتە 
و امروزە عزمشان را جزم و آستین 
همت باال زدە و با بە صدا درآوردن 
بەزودی  رژیم،  نابودی  ناقوس 
غارت گری  و  فساد  اصلی  عامل 
و  جور  رژیم  کلیت  همانا  کە  را 
ستم و فاسد ایدئولوژیک جمهوری 
تاریخ  زبالەدان  بە  است  اسالمی 

خواهند سپرد.
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قتل های ناموسی

سولین سنە

قبل از پرداختن بە این جنایتهای 
معنی  دنبال  بە  ابتدا  ناموسی 
ناموس  می رویم.  "ناموس" 
بە چە  ناموس  کیست؟ و اصوال 
واژە  می شود؟  اطالق  افرادی 
لغت  فرهنگ های  در  ناموس 
نیک  آبرو،  معنای  بە  فارسی 
الهی،  شریعت  و  قانون  نامی، 
است.  وپاکدامنی  عصمت، شرف 
تعریف دیگری کە در جامعە بە 
عبارت  درآمدە است  عرف  صورت 
و  آبرو  عفت،  شرف،  از:  است 
خواهر،  مادر،  انسان چون  محارم 
فرد متعلق  و کسانی کە  همسر 
بە خود پنداشتە و در حفظ صیانت  
و حرمت آنان می کوشد. در کنار 
دو مفهوم مذکور واژە "غیرت" نیز 
خودنمایی کردە و می توان آن را بە 
تعصب خردورزانە دینی و اخالقی 
اطالق  خانوادە  کشور،  بە  نسبت 
ناموسی،  قتل های  در  کە   کرد 
و  دارد  انکاری  غیرقابل  آثار 
بە  و  غیرمعقول  میزان  در  غیرت 
شکل افراط گونە عامل بسیاری 
محسوب  جنایات  دستە  این  از 
بە  کە  قتل ها  نوع  این  می شود. 
معروف  هم  شرف(  بەخاطر  )قتل 
سرپیچی  همچون  دالیلی  است، 
اجباری،  ازدواج های  از  کردن 
بخواهد  زنی  اینکە  برای  اصرار 
انتخاب  را خودش  آیندەاش  همسر 
عاشقانە  روابط  برقراری  کند، 
همسر،  بە  خیانت  غیرمتعارف، 
زنا و فرار از خانە کە رفتارهای 
بدنامی  ناموسی، بی عفتی،  ضد 
اتفاق  می شود  تلقی  فضاحت  و 
می افتد  افرادی کە مرتکب قتل 
با  می خواهند  می شود  ناموسی 
یک  کە  را  آنچە  خون،  ریختن 
کنند.  پاک  می پندارند  ننگ 
ایران  حکومت  کە  معتقدم  من 
قتلهای  بازتولید  و  گسترش  در 
ناموسی نقش جانبی دارد در واقع 
قتل های  اصلی  محرک  یک 

مالکیت  حس  ایران  در  ناموسی 
از  فارغ  خانوادە،  زنان  بر  مردان 
مجازات  با  مرتبط  مالحظات 
قانونی است ولی در مجموعەای 
سال های  ناموسی  پروندەای  از 
الگوی  نوعی  ایران  در  اخیر 
تشخیص  قابل  مشابە  رفتاری 

نیست  چنین  الگو  این  در  است 
یک  خانوادە  مذکر  اعضای  کە 
بە  غیرت  فرط  "از  لزوما  زن، 
واکنش  در  بلکە  بزنند"  آخر  سیم 
خود نسبت بەواقعە ناموسی اقدام 
شدە  حساب  ریسک  نوعی  بە 
می کنند، برای نمونە در ماجرای 
قتل رومینا اشرفی پدر دخترش را 

با بی رحمی می کشد، در حالی 
رومینا  پسر  دوست  مورد  در  کە 
توسل  و  رسمی  شکایت  بە  فقط 
بە قانون بسندە می کند. در موارد 
اخیر بر خالف برخی تصورات رایج 
قصاص،  بازدارندە  نقش  مورد  در 
افزایش  باعث  عمل  در  مجازات 
نسبی حاشیە امن قاتالن می شود. 
قتل  مجازات  اینکە  نفس  چون 
یا  قصاص  ایران  در  ناموسی 
تا  می شود  باعث  است.  بخشش 
خانوادە قاتل مردم و چهرەهای با 
رضایت  برای  را  دم  اولیای  نفوذ 
کە  بگذارند  فشار  تحت  دادن 
نتیجە آن در اغلب موارد بخشش 

کوتاە  مدتی  حداکثر  یا  قاتل 
زندان بە خاطر جنبەهای عمومی 

جرم خواهد بود. 
اعضای  می تواند  حکومت  آیا 
خانوادە را در قتل دختران و زنان 
از عنوان }اولیای دم{ و }قیومت{ 
ناموسی  قاتالن  تا  کند  حذف 

مجازات شوند؟
حقوقدانان  از  بسیاری  دید  از   
مادە ٦٣٠ قانون مجازات اسالمی 
قتل های  برای  است  مجوزی 
هرگاە  مادە  این  طبق  ناموسی. 
با  زنا  درحال  را  خود  همسر  مرد 
مرد اجنبی مشاهدە کند وعلم بە 
تمکین زن داشتە باشد می تواند در 

همان حال آنان را بە قتل برساند و 
در صورتی کە زن مکرە )مجبور( 
باشد فقط می تواند مرد را بە قتل 
قانون  این  طبق  چە  اگر  برساند. 
فقط شوهر در صورت محرز شدن 
کشتن  اجازە  زوجە  بودن  زناکار 
از  بسیاری  در  اما  دارد  را  او 
عمو  برادر،  توسط  کە  قتل هایی 
با  هم  می شود  انجام  پسرعمو  و 
تکیە بر همین قانون مرتکبان بە 
همچنین  نمی شوند،  قصاص  قتل 
ماده ٢٢٠ قانون مجازات اسالمی 
یا  پدر  قاتل،  کە  موردی  در 
از  را  آن ها  باشد  دختر  پدری  جد 
قصاص معاف کردە است. )والدین 

مادر در این بارە استثنا هستند( 
چنین  هم  انقالب  از  قبل  البتە 
مادە  بنابە  داشت  وجود  قانونی 
زمان  در  عمومی  مجازات   ١٧٩
شاە اگر پدر یا برادر هم در شرایط 
از  می زدند  قتل  بە  دست  مشابە 
فقط  بحث  بودند.  معاف  قصاص 

پدر و برادر بعد از انقالب برداشتە 
قربانی  فردی  اینکە  برای  شد. 
قتل های ناموسی شود فقط اینکە 
گمان بردە شود او آبروی خانوادە 
را بر باد دادە است کافیست این 
سوءظن ها معموال بر احساسات و 
ادراک مردان استوار هستند تا بر 

حقیقت عینی .

چنین  وجود  من  عقیدەی  بە 
ایران  قوانین  در  گریزگاەهایی 
شدید  مقاومت  آن  از  مهم تر  و 
این  تغییر  مقابل  در  حکومت 
بیشتر  قوانین منطقا یک معنی 
با  نظام  کە  این  داشت  نخواهد 
سیستم  بر  )عامدانە(  فشاری  پا 
حقوقی موجود مسئولیت مستقیم 
تبعات آن را نیز برعهدە دارد. تا 
برجا هستند  پا  قوانین  این  وقتی 
افرادی در آستانە جنایت ناموسی 
هستند. بر اساس آمار این جرایم 
بیشتر در کشورهای اسالمی رخ 
گفتە  بە  کە  حالی  در  می دهد 
ریشەای  هیچ  مذهبی  رهبران 

کە  همانطور  ندارد.  اسالم  در 
می دانیم قتل های ناموسی فجیع 
می شود  انجام  سرد  سالح  با  کە 
کردە است.  پیدا  استمرار  ایران  در 
قتل های  از  بسیاری  در  و 
هیچ  بە  جنایت  عامل  ناموسی 
عنوان خود را قاتل نمی داند و بە 

مرگ  مستحق  را  مقتول  نوعی 
از  حکایت  قتل ها  این  می داند. 
تاریک در  بسیار  وجود الیەهای 
حیات اجتماعی مردم ایران دارد. 
هراسناک  و  دردناک  بر  عالوە 
)قتل  قتل ها  این  مضاعف  بودن 
یک عضو خانوادە بە دست عضو 
دیگر، آن هم با میلگرد و تبر و 

داس و تفنگ( پیامدهای آن مثل 
را  داغ هایی  خانوادەها،  فروپاشی 
ابدی  جامعە  و  خانوادە  برای 
می سازد. در چهار چوب شریعت 
و  مردان  ملک  زنان  کە  موجود 
تحت قیومت آنها تصور می شود، 
قاتالن همیشە از مجازات خواهند 
گریخت. نمی توان فردی را برای 
و  محاکمە  خودش  مال  تخریب 
دیگر  طرف  در  کرد.  مجازات 
زن  یک  برای  نفعی  چە  ماجرا 
دارد کە شوهر یا پسرش را برای 
کشتن دخترش مجازت کند، حتی 
)یا  شود  شمردە  دم  ولی  او  اگر 
یک چندم ولی دم( او فرد دیگر 

دادن  دست  از  برای  را  خانوادە 
نخواهد  دست  از  دیگری  عزیز 
چنان  اعدام،  و  قصاص  داد. 
مجازات های سنگدالنە و خشونت 
باری هستند کە افرادی زیر بار 
نمی رود.  دیگران  بر  آنها  تحمل 
عموما  نیز  زنان  حقوق  مدافعان 

بن  این  هستد.  مخالف  اعدام  با 
مردان  اجتماعی،  حقوقی    ـ  بست 
قتل های  مجازات  از  را  خانوادە 
همە  می بخشد  رهایی  ناموسی 
شدە  تنظیم  گونەای  بە  ترتیبات 
است کە دختران نقشی در تعیین 
آیندە خود نداشتە باشند. خشونت 
از  است  بازتابی  خانوادگی 

خشونتی کە در جامعە وجود دارد 
و نمایشگر موقعیت زنان و جایگاه 
اجتماعی شان در آن جامعە است. 
خانوادەهای  اغلب  در  متأسفانە 
ایرانی حفظ ناموس همچنان یک 
ارزش مثبت بە شمار می آید و با 
وجود تحوالت اجتماعی فرهنگی 
و سیاسی رخ دادە بە سود زنان، 
اکثریت زنان ایرانی با تحمل انواع 
نهان،  و  آشکار  محرومیت های 
ناموس  حفظ  وظیفەی  همچنان 
"این  دارند.  دوش  بر  را  خانوادە 
مشکل جدی و هنوز مهار نشدە" 
ریشە در قوانین مرد ساالرانە ایران 

دارد.

حکومت ایران در گسترش و بازتولید قتلهای ناموسی نقش جانبی دارد حکومت ایران در گسترش و بازتولید قتلهای ناموسی نقش جانبی دارد 
در واقع یک محرک اصلی قتل های ناموسی در ایران حس مالکیت مردان بر زنان خانوادە، فارغ از در واقع یک محرک اصلی قتل های ناموسی در ایران حس مالکیت مردان بر زنان خانوادە، فارغ از 

مالحظات مرتبط با مجازات قانونی است ولی در مجموعەای از پروندەای ناموسی سال های اخیر در ایران مالحظات مرتبط با مجازات قانونی است ولی در مجموعەای از پروندەای ناموسی سال های اخیر در ایران 
نوعی الگوی رفتاری مشابە قابل تشخیص است.نوعی الگوی رفتاری مشابە قابل تشخیص است.

 از دید بسیاری از حقوقدانان مادە  از دید بسیاری از حقوقدانان مادە ٦٣٠٦٣٠ قانون مجازات اسالمی مجوزی است برای قتل های ناموسی.  قانون مجازات اسالمی مجوزی است برای قتل های ناموسی. 
طبق این مادە هرگاە مرد همسر خود را درحال زنا با مرد اجنبی مشاهدە کند وعلم بە تمکین زن داشتە طبق این مادە هرگاە مرد همسر خود را درحال زنا با مرد اجنبی مشاهدە کند وعلم بە تمکین زن داشتە 

باشد می تواند در همان حال آنان را بە قتل برساند و در صورتی کە زن مکرە )مجبور( باشد فقط باشد می تواند در همان حال آنان را بە قتل برساند و در صورتی کە زن مکرە )مجبور( باشد فقط 
می تواند مرد را بە قتل برساند. می تواند مرد را بە قتل برساند. 
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نمایی از پایمال کردن حقوق بشر در کوردستان ایران
در طی دو هفتە اول مردادماه با استناد بە آژانس 

خبررسانی کردستان، )کردپا(

انتقال  و  اجرای حکم 
شهروندان بە زندان

"مظفر  نام  به  کورد  شهروند  تیرماه، یک  پنجم  و  بیست  روز چهارشنبه 
پیرنیا" اهل روستای "حکی" از توابع منطقه ترگور پس از اتمام بازجویی 

به بند ١-٢ زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.
روز یکشنبه پنجم مردادماه، رشید ناصرزاده، فعال محیط زیست کورد پس 
از معرفی خود به بخش اجرای احکام دادگاه اشنویه جهت اجرای حکم به 

زندان این شهرستان انتقال یافت.
روز دوشنبه ششم مردادماه، حکم ٧٤ ضربه شالق یک شهروند کورد به 
نام "فواد عنایتی" از سوی شعبه اول اجرای احکام کیفری سنندج به اجرا 

درآمد.
کوهنوردی  گروه  عضو  محمدزاده،  هادی  مردادماه،  ششم  دوشنبه  روز 

"هەڵۆ" سقز جهت اجرای حکم به زندان این شهرستان انتقال یافت.
روز شنبه چهارم مردادماه، یک شهروند کورد به نام "رحیم پوراحمد" ٤٠ 
ساله فرزند عمر اهل روستای "قازانلی" از توابع شاهین دژ جهت اجرای حکم 

به زندان میاندوآب منتقل گردید.

"حسین  نام  به  قرآن  مکتب  عضو  یک  مردادماه،  یکم  چهارشنبه  روز 
حسن خانی" اهل مهاباد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردید.

نیروهای امنیتی یک جوان کورد به نام "سیاوش روزخون" ٢٣ ساله فرزند 
ناصر اهل مهاباد را بازداشت کردند.

نیروهای امنیتی  این جوان کورد بیش از یک هفته است که از سوی 
منتقل  ارومیه  اطالعات  اداره  بازداشتگاه  به  بازجویی  جهت  و  بازداشت 

گردیده است.
روز شنبه چهارم مردادماه، یک دختر کورد به نام "سمیه نمدمال" فرزند 
رشید اهل بوکان از سوی نیروهای امنیتی وابسته به اداره اطالعات این 

شهر بازداشت شده است.
روز چهارشنبه هشتم مردادماه، نیروهای امنیتی یک فعال مدنی به نام 

"فرهاد عبدی" اهل کامیاران را بازداشت کردند.
روز پنج شنبه نهم مردادماه، یک شهروند کورد به نام "معراج مرتضایی" 
٣٥ ساله فرزند صابر اهل روستای "دیوزناو" از توابع سروآباد پس از احضار 

به سازمان اطالعات سپاه بازداشت شد.

بازداشت شهروندان

محکوم کردن شهروندان 
بە حبس

روز چهارشنبه یکم مردادماه، حکم ١٠ سال زندان به یک شهروند کورد به 
نام »دارا رشیدی« فرزند مصطفی اهل سردشت در زندان مرکزی ارومیه 

ابالغ شد.
دە شهروند اهل شهرستان بانه به نام های " سردار امین پور، محسن قادری، 
عزت  عثمانی،  یاسین  صالحی،  شهرام  محمودزادە،  آزاد  رحیمی،  برزان 
احمدی، آکام احمدی، ریبوار صالحی و مهدی ارخوانی" از سوی دستگاه 
قضایی حکومت ایران به ٣٠ ماه حبس، ٢٥٠ ضربە شالق و پرداخت ٢٥٠ 
میلیون تومان جریمە نقدی محکوم شدند.ارا رشیدی" فرزند مصطفی اهل 

سردشت در زندان مرکزی ارومیه ابالغ شد.
یک شهروند کورد به نام "احد نیکجویان" ٢٣ ساله اهل مهاباد از سوی 

دادگاه انقالب تهران به پنج ماه حبس تعزیری محکوم گردید.
دادگاه انقالب مریوان یک فعال کارگری به نام "بختیار رحیمی" را به دو 

سال حبس تعزیری محکوم کرد.
یک زن کورد به نام "شهناز )بریوان( صادقی فر" ٣٢ ساله اهل ارومیه از 
سوی شعبه دوم دادگاه انقالب این شهر به ریاست قاضی "شیخلو" به پانزده 

سال زندان محکوم شده است.
 حکم هشت سال و هشت ماه حبس به فاضل قیطاسی، فعال محیط زیست، 
آمانج قربانی، کارشناس ارشد محیط زیست و کارمند اداره محیط زیست 

کامیاران و سیروان قربانی، فعال محیط زیست ابالغ شده است.
براساس حکم ابالغ شده، آمانج قربانی به سه ماه و یک روز حبس تعزیری، 
فاضل قیطاسی به دو ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی و سیروان 
قربانی بە سه ماه حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شدە اند.

طی روزهای اخیر، حکم شش ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی به 
هادی کمانگر، فعال محیط زیست اهل کامیاران ابالغ شده است.

یک شهروند کورد به نام "طارق رحیم پور" فرزند موسی اهل سنندج توسط 
اتهام  به  "سعیدی"  قاضی  ریاست  به  شهر  این  انقالب  دادگاه  اول  شعبه 
"همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران" به چهار سال 
حبس تعلیقی و از بابت شکایت سپاه پاسداران در رابطه با "تمرد و اهانت به 

حکومت و مأمورین" به یکسال حبس تعزیری محکوم گردید.

شدن  مجروح  و  کشتە 
کولبران و کاسبکاران

روز یکشنبه پنجم مردادماه، گروهی از کولبران کورد در مرز شهرستان بانه 
مورد شلیک مستقیم نظامیان حکومتی قرار گرفتند که در پی شلیک 
این نیروها، پنج کولبر کورد زخمی شدند. خبرنگار کوردپا هویت دو تن از 

کولبران زخمی را "آزاد شریفی و شیخ علی حسینی" اعالم کرد.
روز پنج شنبه نهم مردادماه، یک کولبر کورد به نام "وزیر محمدی" فرزند 
احمد اهل روستای "حشمر" از توابع شهرستان ثالث باباجانی در پی شلیک 

نظامیان حکومتی در مرز نوسود جان خود را از دست داد.
روز جمعه دهم مردادماه، یک کولبر کورد به نام "رضا پوراسماعیل" اهل 
روستای "خضرلو" از توابع بخش مرکزی چالدران در پی شلیک نظامیان 

حکومتی در مرز این شهرستان جان باخت.

محکوم کردن  و  اعدام 
شهروندان بە اعدام

بامداد روز چهارشنبه یکم مردادماه، یک زندانی متهم به "قتل" به نام 
"کامیل قادری اقدم" فرزند عزیز اهل روستای "دیلزه" از توابع پیرانشهر 
در زندان نقده اعدام شد. سحرگاه امروز دوشنبه ششم مردادماه، دو زندانی 
متهم به "قتل" به نام های "علی عبدی از بند ١-٢ و امیرحسین ٢٤ ساله 

از بند جوانان" زندان ارومیه اعدام شدند.
به  متهم  زندانی  یک  اعدام  حکم  مردادماه،  نهم  پنج شنبه  روز  سحرگاه 
"قتل" به نام "مرتضی پیرخضری" ٤٢ ساله اهل سنندج در زندان مرکزی 

این شهر اجرا شد. بازداشت و انتقال شهروندان 
بە مکانی نامعلوم

روز چهارشنبه یکم مردادماه، یک شهروند کورد به نام "هادی علی پور"  
روستای  در  سقز  تیلکو  منطقه  توابع  از  "سنته"  روستای  اهل  سالە   ٣٥
"ایرانشاه" از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل 

شده است.
روز شنبه چهارم مردادماه، یک جوان کورد به نام "هادی عزیزی" ٢٠ ساله 
اهل شهرستان سرپل ذهاب از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان 

نامعلومی منتقل شده است.

نامعلوم بودن سرنوشت 
شهروندان

یک جوان کورد به نام "آزاد دانشور" ٢٢ ساله فرزند حامد اهل روستای 
"ینگیجه" از توابع مریوان از سوی اطالعات سپاه پاسداران بازداشت شده 

است و سرنوشت وی نامعلوم است.
روز سه شنبه چهاردهم مردادماه، ابراهیم خلیل صدیقی همدانی و فرزندش 
ساالر خلیل صدیقی همدانی، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه 

از بند مشاوره این زندان به مکان نامعلومی منتقل گردیدند.

تمدید حکم حبس زندانیان
احمد صبری" فرزند سید  "سید  نام  به  بازداشت یک شهروند کورد  قرار 

مصطفی اهل پسوه پیرانشهر برای بیست روز دیگر تمدید شد.
همچنین، قرار بازداشت یک شهروند کورد به نام "رضا رمضانی" فرزند 
اسفندیار اهل شهرستان اسالم آبادغرب به مدت دو ماه تمدید و سپس به زندان 

دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده است.

شکنجە و ضرب و شتم 
تند زندانیان در زندان

روز یکشنبه دوازدهم مردادماه، یک شهروند کورد به نام "جعفر حسن زاده" 
٤٩ ساله فرزند اسماعیل اهل روستای "سروکانی" از توابع پیرانشهر به دلیل 
ضرب و شتم شدید در بازداشتگاه اطالعات سپاه از بیمارستان این شهر به 

بیمارستان "عارفیان" در ارومیه انتقال یافت.


